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Gdy otworzymy program NSZZ „Solidarność”
uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów 40 lat temu, dostrzeżemy tytuł pierwszego rozdziału: „Kim jesteśmy i dokąd dążymy”. Ktoś mógłby powiedzieć, że takie
pytania stawia sobie każde pokolenie i nie
ma w nich nic nadzwyczajnego. Jednak dla
zjazdu delegatów Solidarności bardzo ważny
jest kontekst wydarzenia – trzeba pamiętać
o tym, jak wówczas wyglądała Polska. Sam
zjazd przypominał prawdziwy parlament
pośrodku oceanu komunistycznego totalitaryzmu. Pierwszy raz po II wojnie światowej polskie społeczeństwo wybrało swych
przedstawicieli, aby w duchu prawdy debatowali nad problemami całego kraju –
wbrew narzuconym przez Związek Sowiecki władzom politycznym kraju, na przekór
międzynarodowemu porządkowi pojałtańskiemu, z wiarą w powodzenie naprawy
Rzeczypospolitej.
Drugiego dnia zjazdu gość związkowych
przedstawicieli ks. Józef Tischner powiedział: „Czegoś podobnego jeszcze u nas nie
było. Na czym polega wyjątkowość dzisiejszego spotkania? Nie jest łatwo na to pytanie
odpowiedzieć. […] Wydaje mi się, że dotknę
sedna sprawy, gdy powiem: po raz pierwszy

w naszej historii podjęliśmy na taką skalę
pracę nad pracą”.
Strajki w Sierpniu ’80 miały wiele przyczyn, ale jedną z głównych była właśnie
praca – w PRL pracowało się ciężko i często
bezowocnie, wady systemu gospodarczego
dostrzegalne były gołym okiem i prowadziły kraj do ekonomicznej ruiny. Brakowało też sprawiedliwości, prawdy, demokracji,
szacunku dla robotnika. Protest ekonomiczny
stał się również wołaniem o godność człowieka i wolność, bo – jak napisano w zjazdowej
uchwale – „nie ma chleba bez wolności”. Protestującemu społeczeństwu chodziło więc nie
tylko o chleb, masło i kiełbasę, ale o naprawę
Rzeczypospolitej. Pierwszy Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ „Solidarność” podjął trud
naprawy ojczyzny, przebudowy państwa i gospodarki. Z dyskusji podczas obrad zjazdu
wyłonił się obraz nowej Polski. Podstawą zarówno ustroju ekonomicznego, jak i społecznego miała się stać samorządność. Program
związku, uchwalony przez I Krajowy Zjazd
Delegatów, często określa się tytułem „Samorządna Rzeczpospolita”. W programie tym
domagano się głębokiej, radykalnej reformy
gospodarczej, całkowitego odejścia od systemu nakazowo-rozdzielczego, demokratyzacji
państwa i społecznej kontroli nad reformą.
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Jednocześnie deklarowano potrzebę ochrony
najsłabszych grup ludności, obronę poziomu
życia społeczeństwa i prawa do pracy, konieczność otoczenia szczególną opieką najbiedniejszych i przeciwdziałania różnicom
socjalnym między regionami.
Solidarność łączyła ludzi o różnych światopoglądach oraz przekonaniach politycznych i religijnych. Delegaci na zjazd w formułowaniu
programu inspirowali się także myślami papieża Jana Pawła II, zawartymi w encyklice o człowieku wykonującym pracę „Laborem exercens”: „Solidarność, określając swe
dążenia, czerpie z wartości etyki chrześcijańskiej, z naszej etyki narodowej oraz
z robotniczej i demokratycznej tradycji
świata pracy. Nowym bodźcem do działania
jest dla nas encyklika o pracy ludzkiej Jana
Pawła II”. A z papieskiej myśli wyłaniał się obraz człowieka i jego pracy: „O ile prawdą jest,
że człowiek jest przeznaczony i powołany
do pracy, to jednak nade wszystko praca
jest »dla człowieka«, a nie człowiek »dla pracy«. […] Ostatecznie bowiem celem pracy: jakiejkolwiek pracy spełnianej przez człowieka […] pozostaje zawsze sam człowiek”. Tak
naprawdę to człowiek ze swą godnością stał
w centrum zjazdowych debat – reformowanie

kraju, dążenie do samorządzenia, dopominanie się wolności, wszystkie postulaty i propozycje zawarte w tezach programu miały służyć człowiekowi, poprawie warunków życia,
przywrócić mu godność zabraną przez narzucony po wojnie ustrój. O człowieka i jego
prawa dopominało się też sformułowane
podczas obrad „Posłanie pierwszego Zjazdu
Delegatów NSZZ »Solidarność« do ludzi pracy
Europy Wschodniej”: „Naszym celem jest walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy”.
W takim kontekście powinniśmy czytać tytuł pierwszego rozdziału w programie pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
„Solidarność”: „Kim jesteśmy i dokąd dążymy”, wówczas dostrzeżemy niezwykłość
tego wydarzenia, determinację w dążeniu do
naprawy Rzeczypospolitej i odwagę rzuconego komunistycznym dyktatorom wyzwania.
Dziś tamtym ludziom oddajemy cześć.

Jarosław Sellin
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
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When we open the programme of NSZZ “Solidarity” adopted by the First National Congress of Delegates 40 years ago, we will see
the title of the first chapter. “Who we are and
where we are going” Someone could say that
every generation asks such questions and there is nothing extraordinary in them. However,
the context of the event was very important
for the congress of the Solidarity delegates – the situation existing then in Poland
should be borne in mind. The congress itself
remained a true parliament in the middle of
Communist totalitarianism. For the first time
since the Second World War, Polish society
had elected its representatives so that they
could discuss the problems of the whole country in an atmosphere of truth – against
the wishes of the Polish political authorities
imposed by the Soviet Union, in spite of the
international order established at the Yalta
Conference, with faith in success of the repair
of the Republic of Poland.
On the second day of the congress, Father
Józef Tischner, guest of the trade union representatives, said: “We have not experienced
anything like this before. What makes today's
meeting so unique? It is not easy to answer
this question. [...] I think that I will get to the
heart of the matter when I say: this is the first
time in our history that we have undertaken
work on such a scale”. The strikes in August
1980 had many reasons, but one of the major
ones was just work – in the People’s Republic
of Poland people worked hard and often fruitlessly, defects of the economic system were
visible to the naked eye and led Poland to economic ruin. There was no justice, truth, democracy or respect for workers. The economic
protest also became a call for human dignity
and freedom because – as it was written in
the congress resolution – “there is no freedom
without bread”. Therefore, the protesting society wanted not only bread, butter and sausages, but also the repair of the Republic of
Poland. The First National Congress of NSZZ
“Solidarity” Delegates made an effort to repair Poland, and to rebuild the state and the
economy. The image of a new Poland emerged
from the discussions of the congress. Self-governance was to become the basis of the eco-

nomic and social systems. The programme of
the trade union adopted by the First National
Congress of Delegates is often referred to as
the “Self-governing Republic”. This programme required a profound radical economic reform, total departure from the command and
control system, democratisation of the state
and social control of the reform. At the same
time the programme declared the need to protect the most vulnerable population groups,
to defend the living standards of society and
the right to work, to take special care of the
poorest and to counteract social disparities
between regions. Solidarity combined people
of different views of the world and political
and religious beliefs. While formulating the
programme, delegates for the congress were
also inspired by the teaching of Pope John
Paul II from the encyclical devoted to working
people, the “Laborem exercens”: “Solidarity,
determining its objectives, draws on values
of Christian ethics, our national ethics as well
as the working and democratic tradition of
the world of work. The encyclical of John
Paul II on human work is a new incentive for
us”. The image of man and his work emerged
from the encyclical: “However true it may be
that man is destined for work and called to
it, in the first place work is ‘for man’ and not
man ‘for work’. [...] In the final analysis it is
always man who is the purpose of the work,
whatever work it is that is done by man”. In
fact, at the heart of the congress discussions
was man with his dignity – reforming the
country, striving for self-governance, calling
for freedom; all demands and proposals included in the theses of the programme were to
serve man, to improve living conditions and
to restore human dignity taken by the system
imposed after the war. The “Message of the
First Congress of NSZZ ‘Solidarity’ Delegates
to working people in Eastern Europe” formulated during the discussions stated for people
and their rights: “Our purpose is to fight for
the improvement of the living conditions of
all working people”.
In this context we should read the title of
the first chapter in the programme of the
First National Congress of NSZZ “Solidarity” Delegates: “Who we are and where we
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are going”, then we will notice the extraordinariness of this event, the determination
in the strive to repair the Republic of Poland
and the courage of the challenge addressed to
Communist dictators. Today we pay tribute
to those people.
Jarosław Sellin
Secretary of State in the Ministry of Culture,
National Heritage and Sport
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Dla Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” Krajowy Zjazd
Delegatów jest wielkim związkowym świętem. To nie tylko najwyższa władza związku, wyznaczająca strategiczne kierunki jego
działania, ale też żywa dyskusja o najważniejszych sprawach naszej narodowej wspólnoty.
Od swojego pierwszego, przełomowego dla
historii Polski Krajowego Zjazdu Delegatów
w roku 1981 do dnia dzisiejszego NSZZ „Solidarność” odbył już 29 zjazdów krajowych.
W tym czasie wybrał 4 przewodniczących,
przyjął 9 strategicznych uchwał programowych oraz 814 dokumentów zjazdowych
(uchwał, stanowisk, przesłań, apeli i listów...).
Te dokumenty to otwarta kronika przemian
społecznych, w której kolejne lata dopisują
nową treść. Każdy zjazd – jak na chrześcijański związek zawodowy przystało – zawsze
rozpoczyna się mszą świętą, a poszczególne
sesje poprzedza modlitwa. Nie powinno zatem dziwić, że wśród dokumentów zjazdowych zawsze obecny jest list do Ojca Świętego. W tej wspaniałej historii jeszcze jedno się
nie zmieniło. Zarówno pierwszy, jak i ostatni
zjazd były zjazdami przedstawicieli największej, najsilniejszej i najlepiej zorganizowanej grupy społecznej w Polsce – Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z radością polecam
wystawę zorganizowaną przez Instytut Dziedzictwa Solidarności –
pod tytułem „Kim jesteśmy i dokąd dążymy. 40 rocznica I Krajowego
Zjazdu Delegatów NSZZ »Solidarność«”. Jest ku temu ważna okazja:
w tym roku obchodzimy 40-lecie tego wspaniałego wydarzenia. Pokazuje ono początek zjawiska, które nadal trwa.

For the Independent Self-Government Trade
Union “Solidarity”, the National Congress of
Delegates is a great trade union celebration. It
is not only the highest authority of the trade
union, determining the strategic directions of
its activities, but also an intense discussion
about the most important issues of our national community. From its first National Congress of Delegates in 1981 – of key importance
for the history of Poland – until now, NSZZ
“Solidarity” has held 29 national congresses.
During this time it has appointed 4 Presidents,
adopted 9 strategic programme resolutions
and 814 congress documents (resolutions, positions, messages, calls and letters...). These
documents constitute an open chronicle of
social changes, to which succeeding years add
new content. Each congress – as befits a Christian trade union – always begins with a Holy
Mass, and particular sessions are preceded
by a prayer. As such it is not surprising that
congress documents always include a letter
to the Holy Father. One more thing that has
not changed in this great history. The first and
the last congresses were congresses of representatives of the largest, strongest and best-organised social group in
Poland – the Independent Self-Government Trade Union “Solidarity”.
I recommend with the greatest pleasure an exhibition organised by the
Institute of Solidarity Heritage – titled: “Who we are and where we
are going. 40th Anniversary of the First National Congress of NSZZ
‘Solidarity’ Delegates”. There is an important occasion for it: this year
we celebrate the 40th anniversary of this great event. The exhibition
shows the beginning of a phenomena that has never ended.

Piotr Duda

Piotr Duda

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

President of the National Commission of NSZZ “Solidarity”
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I Kra j owy Z j a z d D e l e g at ów N SZ Z
„Solidarność” dla najnowszej historii Polski oraz dziejów samej Solidarności był
wydarzeniem o doniosłym charakterze,
które z pełną świadomością i prawdą historyczną należy uznać za przełomowe. Po ogólnopolskim strajku w sierpniu
1980 roku i narodzinach NSZZ „Solidarność” zjazd – w szerokim rozumieniu – był
drugim fundamentalnym krokiem, który
określił i ostatecznie zdefiniował wolnościowe aspiracje Polaków, społeczeństwa świadomie kontynuującego walkę o przyszłość swoją
oraz następnych pokoleń.
W okresie tzw. karnawału Solidarności działalność związku nazywano samoograniczającą się rewolucją. Współcześni
nieznający szczegółów historii mogą pomyśleć, że to określenie jest dowodem na
t o , i ż ówc z e s ny wy j ą t kowy c z a s być
może był jednak pozbawiony brawury, odwagi lub spowity jakąś zewnętrzną kontrolą czy negatywnie hamującą autocenzurą.
Nic bardziej mylnego. W tamtym czasie, od
sierpnia 1980 do grudnia 1981 roku, elity
robotnicze, elity działającej jeszcze przed
1980 rokiem opozycji demokratycznej
oraz 10 milionów członków i sympatyków,
słowem – ludzie Solidarności wykazali się
niebywałą mądrością, dojrzałością, odpowiedzialnością, a zwłaszcza umiejętnością w obszarze samoorganizacji i współdziałania. Więcej – tworzenia poprzez struktury
związku zawodowego zrębów wolności, przyszłego wolnego i niepodległego państwa.

obywatelska rewolucja bez rozlewu krwi,
gdzie 10 milionów obywateli poprzez związkową reprezentację, na zasadach solidaryzmu
i egalitaryzmu tworzyło zręby niezależnych,
demokratycznych struktur organizacyjnych wewnątrz totalitarnego państwa.
To był heroiczny czas zrywu polskiego społeczeństwa, które pragnęło godności pracy i godnego życia, podmiotowości,
prawdy i wolności, chciało za siebie odpowiadać i o sobie stanowić. Ale co ważne – nie tylko w granicach naszej Ojczyzny,
bowiem wówczas dostrzeżono, że wolność
nasza jest uwarunkowana od wywalczonej
pokojową drogą wolności innych krajów znajdujących się za żelazną kurtyną. Wskazuje na
to słynne „Posłanie pierwszego Zjazdu Delegatów NSZZ »Solidarność« do ludzi pracy
Europy Wschodniej” ogłoszone na samym
początku zjazdu w Gdańsku. Dokument
ten jest ogromnie ważnym przykładem wskazującym na to, że Polacy zawsze byli częścią
wspólnej, demokratycznej Europy, świata ludzi wolnych i niepodległych. Zatem pamiętajmy i celebrujmy tę ważną rocznicę!
Mateusz Smolana
Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności

Poprzez uchwalony program pt. „Samorządna Rzeczpospolita” zjazd legitymizował NSZZ „Solidarność” jako ogóln o p o l s ką , p r a c ow n i c z ą o r g a n i z a c j ę
demokratyczną o szerokim spektrum światopoglądowym. Należy podkreślić, że szerokie zjawisko Solidarności i jej wymienione cechy, zwłaszcza umiejętność pokojowej
samoorganizacji, czynią ją unikatową i wzorcową na tle państw ówczesnego obozu komunistycznego. Po 1945 roku w krajach części
Europy znajdującej się w sferze wpływów
ZSRR nie było poza Polską podobnego przykładu, gdzie udałaby się prawdziwa
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The First National Congress of NSZZ “Solidarity” Delegates for the contemporary history
of Poland and the history of Solidarity was an
event of major importance, which should be
considered with full awareness and historical
truth as a breakthrough. After the nationwide
strike in August 1980 and the birth of NSZZ
“Solidarity”, the congress – in a broad sense
– was the second fundamental step in determining and finally defining the aspirations to
freedom of Poles, society consciously continuing the fight for its future and the future of
the next generations.
In the period of the so-called “Solidarity carnival”, the activities of the union were called
“self-limiting revolution”. Contemporary people unfamiliar with the details of the history may think that this term is evidence that
maybe there was no daring and courage in the
unique time described, or that some external
control or negative self-censorship was imposed. Nothing could be further from the truth.
At that time, from August 1980 to December
1981, working elites, elites of democratic
opposition active even before 1980 and 10
million members and supporters – people of,
in a word, Solidarity – demonstrated exceptional wisdom, maturity, responsibility and
particularly skills in the areas of self-organisation and cooperation. Moreover, through
the structures of the trade union, they created
the foundations of freedom, a free future and
an independent country.

tion, in accordance with the rules of solidarity
and egalitarianism, created the foundations
of independent and democratic organisation
structures inside a totalitarian country.
It was a heroic time, a time of the upheaval of
Polish society, a Polish society which wanted
the dignity of work and life, empowerment,
truth, freedom and which wished to take
responsibility and make decisions. But, importantly, the necessity must be recognised
of these wishes, and of these wishes becoming a reality not only within the borders
of Poland – as it was seen that our freedom
depended on the freedoms of other countries
behind the Iron Curtain, won by peaceful means. The famous “Message of the First Congress of NSZZ ‘Solidarity’ Delegates to working people in Eastern Europe” announced
at the beginning of the congress in Gdańsk
evidences that this document is a very important example, signifying that Poles have
always been part of common democratic Europe, the world of free and independent people. Therefore, let’s remember and celebrate
this important anniversary!
Mateusz Smolana
Director of the Institute of Solidarity Heritage

Through the adopted programme referred to
as the “Self-governing Republic”, the congress
legitimised NSZZ “Solidarity” as a functioning nationwide and democratic organisation, with a wide spectrum of philosophical
beliefs. It should be emphasised that the wide-ranging phenomena of Solidarity and its
characteristic features, especially the ability
to organise peacefully, made it a unique and
exemplary opposition to Communist countries of those times. After 1945, in countries
of the part of Europe under the Soviet sphere
of influence, there was no other comparable
country to Poland with its successful civil
revolution without bloodshed, where 10 million citizens through trade union representa40 rocznica I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”
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I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” to zjazd wolności i demokracji. Po roku od powstania Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” zebrali się w gdańskiej hali Olivia przedstawiciele związku z całego kraju. Wybór delegatów na zjazd krajowy
był w Polsce pierwszym w pełni demokratycznym wyborem od ponad
35 lat. Już w styczniu 1981 roku rozpoczęły się wybory w organizacjach
zakładowych, w których wybierano władze szczebla zakładowego
i przedstawicieli na zebrania regionalne. Na walnych zebraniach delegatów w regionach wybierano przedstawicieli na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Wybrano ich blisko 900, by reprezentowali
niemal 10-milionowy związek.
Czas trwania zjazdu to kulminacja karnawału
Solidarności. Zarówno delegaci, jak i obserwatorzy mieli wielkie oczekiwania wobec najwyższej władzy związkowej, jaką był zjazd.
Przed halą Olivia codziennie gromadziły się
tłumy, by posłuchać obrad przez ustawione
na zewnątrz głośniki, zdobyć gazetę zjazdową, zrobić zdjęcie. Społeczeństwo oczekiwało, że Solidarność znajdzie receptę na kryzys
gospodarczy, brak węgla na nadciągającą
zimę, trudną sytuację osób niepełnosprawnych i starych, upadek edukacji i kultury.
Że przedstawi koncepcję państwa, o jakiej
marzyła większość, w którym człowiek odzyska godność, podmiotowość i szacunek.
O tym wszystkim podczas 18 długich dni
debatowano w Olivii. Dyskusje były burzliwe,
często do późnych godzin nocnych, trudno
było trzymać się ściśle programu obrad, ale
podejmowane uchwały cechowała odpowiedzialność, skłonność do dialogu i gotowość
do głębokiej przebudowy Polski.
Prezentowana wystawa została przygotowana z okazji 40 rocznicy
tego niezwykłego wydarzenia. Wykorzystano w niej fotografie uznanych autorów, wśród których znaleźli się: Sławomir Fiebig, Chris Niedenthal, Paweł Glanert i Zygmunt Pałasz. Dokumenty pochodzą
z Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
To opowieść o zjeździe, jego najważniejszych decyzjach, atmosferze
w miejscu obrad i wokół niego, o sporach i porozumieniach – w hołdzie
uczestnikom i ku pamięci następnych pokoleń.
Joanna Lewandowska

The First National Congress of NSZZ “Solidarity” Delegates was
a congress of freedom and democracy. One year after the creation of
the Independent Self-Government Trade Union “Solidarity”, representatives of the union from Poland gathered in the Olivia Hall in
Gdańsk. The election of delegates for the national congress was the
first fully-democratic election in Poland after more than 35 years.
January 1981 was marked by the beginning of elections in company
organisations, during which company level authorities and representatives for regional meetings were elected. General meetings of
delegates in regions elected representatives for the National Congress
of NSZZ “Solidarity” Delegates. Almost 900
delegates were elected to represent the trade
union, comprising nearly 10 million members.
The duration of the congress was the culmination of the Solidarity carnival. Both the
delegates and the observers had great expectations of the highest authority of the trade
union, i.e. the congress. Every day crowds of
people gathered in front of the Olivia Hall to
listen to sessions through speakers set outside, to get a congress leaflet or to take a photo.
Society expected that Solidarity would find
a recipe for the economic crisis, the lack of coal
for the coming winter, the difficult situations
of disabled and elderly people, the degradation
of education and culture, and that it would
present a concept of the state about which
the majority of the people had been dreaming,
one in which everyone would regain dignity,
empowerment and respect. All these issues
were discussed during 18 long days in the Olivia Hall. Discussions were heated and often
continued until late at night, it was difficult to strictly follow the
agenda, but resolutions adopted were characterised by responsibility as well as willingness to hold a dialogue and to commence a deep
transformation of Poland.
The exhibition has been prepared on the occasion of the 40th anniversary of that extraordinary event. It presents photos of renowned
authors, including: Sławomir Fiebig, Chris Niedenthal, Paweł Glanert and Zygmunt Pałasz and documents from the Historical Archive
of the National Commission of NSZZ “Solidarity”. It is a story about
the congress, its most important decisions, the atmosphere at the
location of discussions and surrounding it, disputes and settlements
– as a tribute to the participants and for the next generations.

Kurator wystawy
Joanna Lewandowska
Curator of the exhibition
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„Jesteśmy tu z woli tych,
którzy nas wybrali –
ludzi pracy całej Polski”
“We are here by the will of those who elected us –
the working people across Poland”

Przygotowania do I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” rozpoczęły się
na przełomie 1980 i 1981 roku. W zakładowych organizacjach związku przystąpiono
wówczas do wyłaniania delegatów na regionalne walne zebrania, podczas których
wybierano delegatów na zjazd krajowy. Ustalono, że jeden delegat będzie reprezentował
10 tys. członków, a w związku było ich wówczas 9 476 584. Ostatecznie wybrano blisko
900 delegatów. Obrady przeprowadzono w gdańskiej hali Olivia w dwóch turach: 5–10
września i od 26 września do 7 października 1981 roku. Delegaci mieszkali w 26 obiektach
Trójmiasta, a organizatorzy wynajęli od PKS 32 autokary przewożące uczestników zjazdu
z miejsc zakwaterowania do sali obrad.
Preparations for the First National Convention of NSZZ “Solidarity” Delegates began in
1980/1981. That is when the union’s chapters in individual factories began selecting their
delegates for the regional general meetings, which in turn elected delegates for the national
convention. It was decided that a single delegate would represent 10,000 members, and the
union numbered 9,476,584 of them. Ultimately, a total of nearly 900 delegates were selected.
The discussions were held in Gdańsk’s Olivia arena in two sessions: from 5 to 10 September
and from 26 September to 7 October 1981. The delegates were given accommodation in 26
buildings across Tricity, and the organisers rented 32 coaches to transport the participants
from their lodgings to the convention building.
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Autokary przywożące delegatów na obrady były obwieszone
transparentami i zjazdowymi plakatami. Fot. Zygmunt Pałasz / IDS
The coaches transporting the delegates were festooned with
banners and rally posters. Photo: Zygmunt Pałasz / ISH
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Fot. Zygmunt Pałasz / IDS
Photo: Zygmunt Pałasz / ISH
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„„Jesteśmy
Jesteśmy tu z woli tych,
którzy nas wybrali –
ludzi pracy całej Polski”
“We are here by the will of those who elected us –
the working people across Poland”
Lech Wałęsa, otwierając obrady, powiedział: „Jesteśmy tu z woli
tych, którzy nas wybrali – ludzi pracy całej Polski. Każdy z nas oddzielnie znaczy niewiele. Wszyscy znaczymy tyle, ile znaczy siła tych
milionów ludzi, którzy tworzą Solidarność. [...] Będziemy radzić nad
ważnymi sprawami naszego związku i całego kraju. Jesteśmy związkowcami, ale przede wszystkim jesteśmy Polakami. Będziemy więc
radzić jako Polacy i jako związkowcy. Będziemy radzić nad tym, jaką
drogą mamy pójść dalej, i nad tym, jak dźwignąć naszą Polskę. Będziemy obradować w duchu prawdy. Jak ludzie wolni i odpowiedzialni”.
In his opening speech, Lech Wałęsa said: “We are here by the will
of those who elected us – the working people across Poland. Individually, we matter little. Together, we matter as much as the strength
of the millions of people who make up Solidarity. [...] We will debate
topics important to our union and the entire country. We are union
members, but first and foremost, we are Poles. Thus, we will debate
as Poles and as union members. We will debate about which direction
to follow, and how to lift our country up. We will debate in the spirit
of truth. As free and responsible people”.

Do hali Olivia przybywali delegaci i zaproszeni goście. Poczty sztandarowe organizacji
związkowych były witane owacjami zgromadzonych przed halą mieszkańców Trójmiasta.
Fot. Paweł Glanert
Delegates and guests arrive at the Olivia arena. The standard bearers of individual trade
union organisations were greeted with applause by the residents of Tricity gathered
in front of the building. Photo: Paweł Glanert
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Służba ojczyźnie
i niepodległość pracy
Service to the homeland and independent labour

Na mszy św. w intencji zjazdu
zgromadziły się tłumy wiernych.
Fot. Witold Górka / Ośrodek KARTA
Crowds attending the Mass
said for the convention.
Photo: Witold Górka / KARTA Centre
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Zanim w hali Olivia rozpoczęły się obrady, w katedrze oliwskiej, pod
przewodnictwem prymasa Józefa Glempa, odprawiono uroczystą
mszę św. w intencji NSZZ „Solidarność”. W słowach skierowanych
do członków Solidarności prymas zwrócił uwagę na to, że pojęcie pracy
i pojęcie służby są pojęciami bliskimi związkowi, ponieważ ten, broniąc robotnika, jednocześnie deklaruje służbę wobec społeczeństwa
i przypomina innym instytucjom o konieczności służby, a ojczyzna
tej służby wymaga.
Before the convention began in Olivia, a celebratory Mass was said
for NSZZ “Solidarity” by Primate Józef Glemp in the Oliwa Cathedral.
In his words to the members of Solidarity, the primate noted that the
concept of labour and the concept of service were both closely related
to that of a union, as when a union defends workers, it also proclaims
to be in service of society, reminding other institutions about their
duty to serve, and that their homeland demands this service.

Msza św. w katedrze oliwskiej była także ingresem prymasa Józefa Glempa do tej świątyni.
Fot. Witold Górka / Ośrodek KARTA
Mass in the Oliwa Cathedral was also Primate
Józef Glemp’s ingress at the temple.
Photo: Witold Górka / KARTA Centre
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Ksiądz
Józef
Tischner
podczas odprawiania msz y św.
Fot. Sławomir Fiebig
Priest Józef Tischner during
the celebration of the Holy Mass.
Photo:
Sławomir
Fiebig
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Każdy dzień obrad w hali Olivia rozpoczynał się mszą św. Ksiądz
Józef Tischner 6 września 1981 roku wygłosił kazanie pt. „Niepodległość pracy”, które stało się oficjalnym dokumentem zjazdu. Powiedział m.in.: „Czegoś podobnego jeszcze u nas nie było, na czym polega
wyjątkowość dzisiejszego spotkania? [...] Po raz pierwszy w naszej
historii podjęliśmy na taką skalę pracę nad pracą. Tak, o to chyba nam
idzie: o pracę nad pracą, tego jeszcze na taką skalę nie było. Dotychczas
najczęściej uwagę Polaków przykuwało pytanie: co robić? Co robić, aby
Polska była krajem niepodległym? Co robić, aby było więcej chleba?
Co robić, aby było więcej książek? Dziś sytuacja jest inna. Nie, nie
można powiedzieć, że pytanie »co robić« nie jest aktualne. To także
ważna dziś sprawa, ale na pierwszym planie jest: jak robić. Naszym
problemem stała się jakość pracy. Powiedzmy jeszcze dokładniej: problemem stała się kultura pracy. Nasze dzisiejsze spotkanie należy
rozpatrywać jako wydarzenie w dziejach polskiej kultury pracy”.
Every day of the convention began with a Mass. On 6 September 1981,
Józef Tischner gave a sermon titled “The Independence of Labour”,
which became an official convention document. In his sermon, the
priest said: “Nothing like this has ever happened here, which is what
makes today’s meeting so special? [...] For the first time in our history,
we have begun working on labour on such a scale. Yes, I think this is
what it is about: about working on labour, it has never happened on
such a scale. Previously, the principal question for Poles was: what
do we do? What do we do to make Poland an independent country?
What do we do so that there is more food? What do we do so that
there are more books? Today, the situation is different. No, you cannot
say that the question ‘what do we do’ is no longer relevant. It still is
an important issue, but the main question now is how. The quality
of our labour has become the issue. Let us be more specific: it is the
labour culture that has become the issue. Our meeting today should
be perceived as an event which is important from the perspective of
Polish labour culture”.

List delegatów do papieża Jana Pawła II
The delegates’ letter to pope John Paul II
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Fot. Zygmunt Pałasz / IDS
Photo: Zygmunt Pałasz / ISH
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„Obłędna prowokacja
wobec sojuszników Polski”

“A crazed provocation against the allies of Poland”
Tak kierownictwo PZPR nazwało „Posłanie pierwszego
Zjazdu Delegatów NSZZ »Solidarność« do ludzi pracy
Europy Wschodniej”. Zgłoszenie projektu posłania spotkało się z takim aplauzem sali, że postanowiono prawie
natychmiast poddać go pod głosowanie. Niespełna trzy
dni później w radzieckiej prasie pisano o ataku na międzynarodowe sojusze, próbie restauracji burżuazyjnego
ładu w Polsce. W zakładach pracy ZSRR, na uniwersytetach organizowano masówki, podczas których potępiano
ten dokument i protestowano przeciwko angażowaniu
się polskich wichrzycieli w wewnętrzne sprawy radzieckiej klasy robotniczej.

This is how the leaders of the Polish United Workers’
Party referred to the “Message of the First Convention
of NSZZ ‘Solidarity’ Delegates to the working people of
Eastern Europe”. The proposed message was met with
such enthusiasm by the delegates that it was decided to
almost immediately put it to a vote. Not three days later,
Soviet newspapers called it an attack on international
alliances and an attempt to restore the bourgeoisie in
Poland. In factories and universities across the USSR,
rallies were organised to condemn the document and
protest against the involvement of Polish troublemakers
in the internal affairs of the Soviet working class.

Projekt posłania spotkał się z owacyjnym przyjęciem. Fot. Sławomir Fiebig
The message proposal was met with applause. Photo: Sławomir Fiebig
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„Obłędna prowokacja
wobec sojuszników Polski”

“A crazed provocation against the allies of Poland”
Na posłanie odpowiedział Iulius Filip, robotnik z Rumunii. Przesłał
on do zjazdu podziękowanie za słowa skierowane do ludzi pracy krajów socjalistycznych. Stwierdził w nim m.in.: „Posłanie sprawiło nam
radość, wzmacnia naszą przyjaźń. Jesteśmy waszymi zwolennikami.
Dziękujemy raz jeszcze”. List Iuliusa Filipa został odczytany podczas
drugiej tury zjazdu. Dowiedziała się o tym rumuńska służba bezpieczeństwa Securitate. Autor listu
został aresztowany i skazany na
6,5 roku więzienia za „propagandę
przeciw ustrojowi socjalistycznemu”. 540 dni kary spędził w karcerze z zakutymi w łańcuchy rękami
i nogami, karmiony raz na dwa dni,
stojąc codziennie od godziny 5 rano
do 22. W 2005 roku był gościem uroczystego XVIII Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarność”. Powiedział wówczas: „Nie żałuję swego
poparcia dla Solidarności. Ona uosabiała nasze marzenia. Cele Solidarności były o wiele więcej warte niż
nasze życie”.
One Iulius Filip, a worker from Romania, responded to the message.
He sent a letter of thanks to the convention on behalf of the working
people of socialist countries. In his response, he said: “The message
brought us joy, and strengthens our friendship. We support you. Thank
you once again”. Iulius Filip’s letter was officially read during the second session. The Romanian secret service, the Securitate, found out
about it, and the author was arrested and sentenced to 6.5 years in
prison for “anti-socialist propaganda”. He spent 540 days in solitary
confinement, with his hands and legs chained, being fed once every
two days and forced to stand upright every day from 5:00 AM to 10:00
PM. In 2005, he was invited to the 17th National Convention of NSZZ
“Solidarity” Delegates. There, he said: “I do not regret my support for
Solidarity. It embodied our dreams. The goals of Solidarity were worth
a lot more than our lives”.
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Iulius Filip (pierwszy z lewej) podczas XVIII Krajowego
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w hali Olivia
w Gdańsku, obok Thomas Eisenblaetter, Bożena
Borys-Szopa, sierpień 2005 r. Fot. Marek Lewandowski
Iulius Filip (first from the left) at the 18th National
Convention of NSZZ “Solidarity” Delegates in the Olivia
arena in Gdańsk, next to Thomas Eisenblaetter, Bożena
Borys-Szopa, August 2005. Photo: Marek Lewandowski
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W I Krajowym Zjeździe Delegatów (KZD) brali udział licznie zaproszeni goście. Byli wśród nich przedstawiciele zachodnich związków
zawodowych, reprezentanci Międzynarodowej Konfederacji Wolnych
Związków Zawodowych i Światowej Konfederacji Pracy. Nie wszyscy
zaproszeni zdołali wziąć udział w obradach, ponieważ przeszkadzało im w tym polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, np. Lane
Kirkland, przewodniczący amerykańskiego związku AFL-CIO, nie
otrzymał wizy wjazdowej do Polski. Goście w swoich wystąpieniach
podkreślali wagę i znaczenie powstania NSZZ „Solidarność”. Uznawali
Solidarność jako trwały element wśród demokratycznych związków
zawodowych.
A great number of guests participated in the First National Convention
of Delegates (NCD). These included representatives of western trade
unions, members of the International Confederation of Free Trade
Unions and the World Confederation of Labour. Not all those invited
had the opportunity to participate in the discussions as they were
hampered by the Polish Ministry of Foreign Affairs. An example of this
is Lane Kirkland, head of the American trade union AFL-CIO, who had
been denied an entry visa. In their speeches, the guests emphasised
the importance and significance of the establishment of Solidarity.
They saw Solidarity as a permanent new addition to the ranks of democratic trade unions.
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Zaproszeni goście śledzili obrady zjazdu z trybun
hali Olivia. Fot. Zygmunt Pałasz / IDS
Guests invited followed the discussions of the
congress from the stands of the Olivia Hall.
Photo: Zygmunt Pałasz / IHS
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Wśród gości z kraju na szczególną uwagę zasługuje osoba gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza. Uczestniczył on w obu wojnach
światowych, wojnie polsko-bolszewickiej, w lipcu 1946 roku odszedł
z Ludowego Wojska Polskiego, a w latach 70. zaangażował się w działalność opozycyjną. Podczas zjazdu Solidarności powiedział: „Jako
żołnierz trzech wojen, dwóch obozów niemieckich, siedmiu więzień
sowieckich […] życzę Wam moim udręczonym sercem mądrości w jakże ważnych obradach nad ratowaniem Rzeczypospolitej wszystkich
Polaków. Życzę Wam wielkoduszności w ocenie zła i o niebo więcej
szczęścia na Waszej drodze życia – niż to było naszym udziałem”.

As far as Polish guests are concerned, Gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz deserves a special mention. A veteran of both world wars and
the Polish-Soviet war, he left the Polish People’s Army in July 1946,
before becoming involved in opposition activity in the 1970s. At the
Solidarity convention, he said the following words: “As a soldier who
has been through three wars, two German camps, seven Soviet prisons […] my harrowed heart wishes you wisdom in these important
discussions about how to save the Republic of all Poles. I wish you the
ability to aptly judge evil, and a great deal more luck on your chosen
path than what we had”.
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Gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz
walczył w armii gen. Andersa, po
wojnie wrócił do Polski, po konflikcie
z gen. Karolem Świerczewskim
przeszedł w stan spocz ynku.
Fot. Paweł Glanert
Gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz
fought as part of Gen. Anders’s army,
returning to Poland after the war and
retiring from duty after a conflict
with Gen. Karol Świerczewski.
Photo: Paweł Glanert
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Szczególnymi gośćmi zjazdu byli także przedstawiciele
Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Władza
nie wyrażała zgody na powstanie związku zawodowego
w MO. Sprawę rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie prowadził sędzia Zdzisław Kościelniak, ten sam,
który zgodnie z zaleceniami władz wprowadził zmiany
w Statucie NSZZ „Solidarność”. Założyciele związku
zawodowego milicjantów w wystąpieniu do delegatów
stwierdzili, że najważniejszym ich celem jest ochrona
godności i honoru funkcjonariusza MO, umacnianie zaufania społecznego do funkcjonariuszy MO i dążenie do
tego, aby milicja nie była wykorzystywana do siłowego
rozwiązywania konfliktów społecznych.

Other special guests included representatives of the
National Founding Committee of the Trade Union of
Citizens’ Militia Members. The government had refused
to allow the formation of a trade union in the Citizens’
Militia. The court case concerning its establishment was
overseen by Zdzisław Kościelniak, who was the same
judge who, following the government’s orders, had introduced changes to the statute of NSZZ “Solidarity”.
In their speech, the founders of the militia trade union
proclaimed that their primary goal was to protect the
dignity and honour of militia members, strengthen the
public’s trust in the militia, and strive to ensure that
the militia was not used to forcefully resolve social
conflicts.
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Delegacja Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego
Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO oprócz wystąpienia na I KZD złożyła kwiaty pod pomnikiem Poległych
Stoczniowców 1970 w Gdańsku. Fot. Paweł Glanert
The delegation of the National Founding Committee of the
Trade Union of Citizens’ Militia Members, in addition to
speaking at the First NCD, also placed flowers at the Monument to the Fallen Shipyard Workers of 1970 in Gdańsk.
Photo: Paweł Glanert
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Na zjeździe gościli także przedstawiciele rządu PRL. Na pierwszy dzień
obrad przybył Stanisław Ciosek –
minister ds. kontaktów ze związkami
zawodowymi. Odczytał rządowe posłanie do I KZD, w którym stwierdzano, że obowiązkiem każdego związku
zawodowego jest umacnianie socjalizmu w Polsce, a „polityczne ramy istnienia jakiejkolwiek w naszym kraju
organizacji wyznacza zawarty w porozumieniach respekt dla zasady społecznej własności środków produkcji,
politycznych założeń konstytucji,
w tym kierowniczej roli PZPR, i nienaruszalności sojuszów międzynarodowych Rzeczypospolitej Ludowej”.

The convention was also visited by
government representatives. The first
day of the discussions was attended
by Stanisław Ciosek – Minister for
Communication with Trade Unions.
He read the government’s message to
the First NCD, in which it was stated
that it was the duty of every labour
union to strengthen socialism in Poland, and “the political framework for
the existence of any type of organisation in our country is contingent on
the respect for the principle of social
ownership of the means of production, the political stipulations of the
constitution, including the leading
role of the Polish United Workers’
Party, and the inviolability of the international alliances of the People’s
Republic of Poland, expressed in the
relevant accords”.
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Minister Stanisław Ciosek
podczas obrad I KZD.
Fot. Sławomir Fiebig
Minister Stanisław Ciosek
attends the First NCD.
Photo: Sławomir Fiebig
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Zainteresowanie przebiegiem zjazdu było ogromne. Podczas pierwszej
tury obrad akredytowało się ok. 600 dziennikarzy, w tym ponad 200
zagranicznych (także z ZSRR i Chin). W drugiej turze korespondentów było jeszcze więcej – ok. 1 tys. By zapewnić szybki przepływ
informacji, do hali Olivia doprowadzono specjalne łącze telekomunikacyjne dla 30 teleksów i 70 telefonów. Nowinką techniczną
w tamtym czasie było używanie do obsługi zjazdu komputerów
z nowoczesnymi monitorami ekranowymi polskiej produkcji MERA
7910. Codziennie wydawano specjalną gazetę zjazdową „Głos Wolny” w nakładzie 10 tys. egzemplarzy. Jej anglojęzycznym odpowiednikiem był „Congress Post”. Wydawano także satyryczną gazetkę
„Pełzający Manipulo”. „Tygodnik Solidarność” w czasie trwania
zjazdu zwiększył swój nakład z 500 tys. do 1 mln egzemplarzy,
serwis BIPS (Biura Informacji Prasowej Solidarności) wydawał
nawet do 5 numerów dziennie.

The interest in how the convention progressed was enormous.
Approximately 600 journalists were granted entry during the
first session, among them more than 200 foreign journalists
(including from the USSR and China). The second session was
attended by even more reporters – approx. 1000. To facilitate
the flow of information, the Olivia arena was equipped with
a special telecommunications connection for 30 telexes and
70 telephones. An exciting new technology at the time was
the use of computers equipped with state-of-the-art, Polish-made MERA 7910 visual displays. A special convention
newspaper was issued daily, titled “Głos Wolny” (Free Voice),
with a print run of 10,000 copies. Its English-language equivalent was titled “Congress Post”. A satirical magazine titled “Pełzający Manipulo” (Crawling Manipulo) was also
published. “Tygodnik Solidarność” (Solidarity Weekly) increased its print run from 500,000 to 1 million copies for the
duration of the convention, and BIPS (Solidarity Press Information Offices) would publish as many as 5 issues a day.
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Komputerowa baza danych zawierała informacje o delegatach, z tymi danymi zapoznać się mogli jedynie delegaci. Było to narzędzie wykorzystywane głównie podczas
wyborów do władz związku. Fot. Zygmunt Pałasz / IDS
Computer database containing information about the delegates. This data was only accessible to the delegates.
It was primarily used during the trade union leadership
elections. Photo: Zygmunt Pałasz / ISH
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Dziennikarze na bieżąco sporządzali informacje.
Fot. Zygmunt Pałasz / IDS
Journalists drew up information on an ongoing
basis. Photo: Zygmunt Pałasz / ISH
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Wydawnictwa zjazdowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem obserwatorów
związkowych obrad.
Fot. Zygmunt Pałasz / IDS
Convention publications were
extremely popular with the
observers.
Photo: Zygmunt Pałasz / ISH
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Organizatorzy zjazdu zdecydowali o niewpuszczeniu na salę obrad ekipy TVP. Bezpośrednią tego przyczyną było wyemitowanie
w „Dzienniku Telewizyjnym” zmanipulowanego materiału z otwarcia I KZD. Ta manipulacja potwierdziła przypuszczenia, jakie wysuwała Krajowa Komisja Porozumiewawcza (KKP) przed zjazdem,
że przekazy TVP nie będą służyć informowaniu społeczeństwa
o faktycznym przebiegu obrad, a będą jedynie rządową propagandą
wymierzoną w Solidarność.
40th Anniversary of the First National Congress of NSZZ "Solidarity" Delegates

The organisers decided not to allow the Polish Television crew
into the conference room. The main reason for this was that the
station had previously depicted the opening of the First NCD in
a misleading fashion. This manipulation confirmed the suspicions
expressed by the National Coordinating Commissions before the
convention, according to which the purpose of TVP broadcasts
would not be to inform society about the facts of the convention,
but only to serve as propaganda against Solidarity.

„Telewizja kłamie” – jedno z haseł sprzed hali Olivia.
Fot. Zygmunt Pałasz / IDS
“The television lies” – one of the banners held in front
of the Olivia arena. Photo: Zygmunt Pałasz / ISH
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Ekipy filmowe zagranicznych mediów
interesowały się zarówno tym, co dzieje
się przed salą obrad, jak i wokół niej.
Fot. Zygmunt Pałasz / IDS
Film crews of foreign media were interested in what was happening in and
around the conference room.
Photo: Zygmunt Pałasz / ISH
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Fot. Zygmunt Pałasz / IDS
Photo: Zygmunt Pałasz / ISH
Przez cały czas trwania zjazdu przed halą Olivia przebywały tłumy
mieszkańców Trójmiasta i przyjezdnych. Przez zamontowane na
zewnątrz budynku głośniki można było śledzić obrady na bieżąco
i na gorąco je komentować. 27 września odczytano delegatom apel
zgromadzonych przed halą Olivia: „Zebrani wokół Olivii krytycznie oceniają fakt opuszczania przez delegatów w czasie obrad
sali obrad. To nie jest zebranko CRZZ [Centralna Rada Związków Zawodowych – red.] czy Frontu Jedności Narodu, ale zjazd
Solidarności, na który wybraliśmy delegatów, ażeby siedzieli na
sali i podejmowali najsłuszniejsze dla społeczeństwa decyzje”.

For the entire duration of the convention, crowds of Tricity residents and other visitors gathered before the Olivia arena. Speakers
mounted outside the building made it possible to follow the debates and comment on what was being said. On 27 September, the
delegates listened to an appeal by those gathered in front of the
building: “Those gathered around Olivia view critically the fact
that the delegates left the room during the discussion. This is not
a Central Trade Union Council or National Unity Front meeting,
but a Solidarity meeting, for which we elected delegates so that
they would sit in that room and make decisions which are best
for society”.
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Fot. Zygmunt Pałasz / IDS
Photo: Zygmunt Pałasz / ISH
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Polskie społeczeństwo oczekiwało od zjazdu zarówno recepty na
przetrwanie zbliżającej się zimy, wyjście z kryzysu gospodarczego,
jak i wizji państwa, w którym obywatel odzyska swoje prawa do samostanowienia, a Polska stanie się zdrowym, niezależnym i silnym
organizmem. Uchwalony program przedstawiał koncepcję państwa
dalece odbiegającą od wówczas funkcjonującej. Solidarność widziała
Polskę jako państwo bliskie demokracji parlamentarnej i gospodarki
rynkowej, opartej na rachunku ekonomicznym przedsiębiorstw.

Polish society expected the convention to come up with a solution on
how to survive the coming winter and overcome the economic crisis, as
well as a vision of a country in which common citizens would be given
back their right to self-determination, and which would make Poland
a healthy, sovereign and strong state. The programme which was adopted differed greatly in its goals for Poland from what the country
was like at the time. Solidarity saw Poland as a country functioning
akin to a parliamentary democracy and with a free-market economy
where businesses were free to make their own decisions.
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Grzegorz Palka był współautorem oceny rządowego programu
przezwyciężania kryzysu i stabilizowania gospodarki kraju.
Fot. Zygmunt Pałasz / IDS
Grzegorz Palka was a co-author
of an assessment of the government’s plan of overcoming the crisis and stabilising the national economy.
Photo: Zygmunt Pałasz / ISH
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Dyskusje zjazdowe toczyły
się także w kuluarach zjazdu. Na zdjęciu w środku ekonomista dr Stefan Kurowski.
Fot. Zygmunt Pałasz / IDS
Convention-related discussions also took place behind the scenes. In the middle is Dr.
Stefan Kurowski, an economist.
Photo: Zygmunt Pałasz / ISH
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W jednym z rozdziałów uchwały programowej, zatytułowanym
„Samorządna Rzeczpospolita”, napisano: „Domagamy się wprowadzenia reformy samorządowej i demokratycznej na wszystkich szczeblach
zarządzania, nowego ładu społeczno-gospodarczego, który skojarzy
plan, samorząd i rynek”. Postulowano zniesienie nakazowo-rozdzielczego systemu gospodarczego. Samorząd pracowniczy w zakładzie
pracy miał przejąć funkcje zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności wybór i odwoływanie dyrektorów przedsiębiorstw, by przynależność partyjna przestała być kluczowym kryterium doboru kadry
kierowniczej. Samorząd terytorialny, wyłaniany w wolnych wyborach,
miał reprezentować lokalne społeczności. Na poziomie najwyższej
władzy postulowano powołanie Izby Samorządowej lub Izby Społeczno-Gospodarczej, do której mogliby kandydować przedstawiciele
partii politycznych, organizacji społecznych i grup obywatelskich, a jej
zadaniem byłby nadzór nad realizacją reformy gospodarczej i polityką
gospodarczą państwa. Związek zawodowy miał otrzymać inicjatywę
ustawodawczą, a powołanie Trybunału Konstytucyjnego miało gwarantować przestrzeganie prawa. Domagano się niezawisłości sądów,
gwarancji wolności obywatelskich, dostępu do środków masowego
przekazu, wolności naukowej i twórczej.
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One of the chapters of the programme resolution, titled “A self-governing Republic”, stipulated: “We demand self-government and democratic reforms on all levels of administration, a new socio-economic
order which will bring together the plan, the self-government and
the market”. Other demands included the abolishment of the centrally-planned economy. Worker self-governments at factories would
take over managing their plants, in particular the appointment and
dismissal of company directors, so that party affiliation would no
longer be the main factor in managerial appointments. Territorial
self-governments, chosen in free elections, would represent local communities. At the highest level, the demands included the establishment of a Self-Government Chamber or a Socio-Economic Chamber,
which would consist of democratically-elected members of political
parties, social organisations and civic groups, and whose purpose
would be to oversee the implementation of economic reforms and
the state’s economic policy. The trade union would be granted the
right of initiative, and the establishment of a Constitutional Tribunal
would guarantee compliance with the law. Other demands included
independent courts, a guarantee of civic freedoms, access to the mass
media and freedom of science and art.

Declaration of the First National Congress of Delegates
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I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zamykał
pierwszy okres funkcjonowania związku. Rozliczał i podsupodsumowywał dotychczasowe działanie, porządkował i ustalał
kwestie formalne. Na miejsce Krajowej Komisji PorozumiePorozumiewawczej (tymczasowej władzy związku) wybrano Komisję
Krajową (KK) – statutowe ciało kierownicze. Składała się
ona ze 107 członków, z których 69 wybrał zjazd, natomiast
pozostali byli przewodniczącymi regionów. Spośród delegadelega
tów I KZD wybrano też przewodniczącego KK oraz Krajową
Komisję Rewizyjną, czuwającą nad właściwą gospodarką fifinansową i zgodnością działania NSZZ „Solidarność” z jego
statutem i innymi dokumentami.
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The First National Convention of NSZZ “Solidarity” Delegates
marked the end of the first stage of the union’s development. It
summarised Solidarity’s actions up to that point, and resolved
all outstanding formal issues. In place of the National CoordiCoordi
nating Committee (which was a temporary governing body),
the National Commission was elected – a statutory governing
body. The Commission consisted of 107 members, 69 of whom
were selected by the convention, while the rest was made up
of regional representatives. Also elected during the First NCD
was the chair of the National Council and the National Audit
Committee, which was responsible for ensuring proper finanfinancial management and the compliance of Solidarity operations
with its statute and other documents.

Przygotowanie do głosowania.
Fot. Zygmunt Pałasz / IDS
Preparing for the vote.
Photo: Zygmunt Pałasz / ISH
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Najważniejsze i budzące najwięcej emocji były wybory przewodniczącego KK. W szranki stanęli Lech Wałęsa, Andrzej Gwiazda, Jan
Rulewski i Marian Jurczyk. Lech Wałęsa reprezentował umiarkowane skrzydło w związku. Twierdził, że wybór drogi kompromisu z władzą i nieeskalowania konfliktów jest właściwy dla czasu,
w którym przyszło Solidarności funkcjonować, zwłaszcza że nie
wolno zapominać o wielkim bracie zza wschodniej granicy. Większość delegatów nadal widziała w Wałęsie przywódcę i zgadzała
się z jego postrzeganiem roli związku w tamtym czasie, dlatego już
w pierwszej turze uzyskał on 55% głosów. Marian Jurczyk otrzymał
24% głosów, Andrzej Gwiazda 8,8%, Jan Rulewski 6%.

6%Rulewski

8,8%Gwiazda

24%Jurczyk

55%Wałęsa

What kind of Solidarity?
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The most important and by far the most sensational vote was the
election of the chair of the National Committee. The candidates
were Lech Wałęsa, Andrzej Gwiazda, Jan Rulewski and Marian Jurczyk. Lech Wałęsa represented the moderate wing of the union.
In his view, reaching a compromise with the authorities and avoiding escalation was the correct approach at the time of Solidarity’s
existence, especially considering that Big Brother was watching
from beyond the eastern border. The majority of the delegates still
saw Wałęsa as their leader, and agreed with his assessment of the
union’s role at the time, which is why he received 55% of the votes
in the first round. Marian Jurczyk received 24% of the votes, Andrzej
Gwiazda received 8.8%, and Jan Rulewski – 6%.

Andrzej Gwiazda był przeciwny ciągłym ustępstwom wobec władz, ale
nie nawoływał do konfrontacji, podkreślał konieczność poddania gospodarki szerokiej kontroli społecznej.
Fot. Paweł Glanert

Andrzej Gwiazda was opposed to the
constant concessions in favour of the
government, but did not urge for a
head-on confrontation, emphasising
the need to subject the economy to
broader social supervision.
Photo: Paweł Glanert
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Marian Jurczyk w swoim programie wyborczym za
kluczowe punkty uznał samorząd pracowniczy, samorząd
terytorialny i wolne wybory do Sejmu. Fot. Paweł Glanert
Marian Jurczyk’s platform listed as key issues the worker and local self-governments, as well as free elections to the Sejm. Photo: Paweł Glanert
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Lech Wałęsa podkreślił, że Solidarność nie
docenia „partnera”, za bardzo uwierzyła we
własne siły i może się szybko rozczarować,
gdy w najbliższą zimę władza zakręci kurki
i będzie brakowało żywności.
Fot. Paweł Glanert

Lech Wałesa emphasised that Solidarity did
not appreciate its “partner”, overestimated
its own influence and should expect a rough
awakening when the government clamped
down on it in the winter and food shortages began. Photo: Paweł Glanert
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Jan Rulewski opowiadał się za podziałem majątku narodowego na mniejsze części zarządzane przez samorządy
pracownicze poszczególnych zakładów pracy.
Fot. Paweł Glanert
Jan Rulewski proposed that state property be divided into
smaller portions, managed by the labour self-governments
of individual factories. Photo: Paweł Glanert
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Zjazd wprowadził poprawki do Statutu, stwierdzając jednoznacznie,
że podstawową jednostką terytorialną związku jest region, kadencja
władz związku trwa dwa lata, a także określając, jaki będzie skład
Komisji Krajowej. Nie uzyskał wymaganej większości głosów wniosek
o usunięcie ze Statutu aneksu zawierającego konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 i 98 oraz siedem punktów Porozumienia
Gdańskiego, w których jest mowa o niepodważaniu sojuszy międzynarodowych i kierowniczej roli PZPR w państwie.

The convention introduced changes to the union statute, clearly specifying that regions would be the fundamental territorial unit and
that the union leaders’ term would last two years, and specifying the
composition of the National Commission. What was not passed was
a motion to remove from the statute an addendum containing the
International Labour Organization’s conventions no. 87 and 98, as
well as seven stipulations taken from the Gdańsk Accords concerning
not disputing international alliances and the leading role of PZPR in
the country.
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Władze państwowe, zwłaszcza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
przygotowywały się do zjazdu równie intensywnie, jak strona związkowa.
Do pracy operacyjnej zaangażowano wszystkie wydziały MSW, a także
wywiad i kontrwywiad. W sierpniu i wrześniu 1981 roku wszczęto sprawy
obiektowe „Sejmik” i „Debata”. Miały one chronić I KZD przed „próbami
sprowadzenia działalności związku na płaszczyznę antysocjalistyczną”,
zmniejszyć szkodliwy wpływ zjazdu na sytuację społeczno-polityczną
w kraju, ograniczyć wpływ „KSS-KOR, KPN, ROPCiO i innych oraz
ekstremistów »Solidarności« na przebieg zjazdu, wypracowany program
i dalszą działalność tego związku”.
The government, particularly the Ministry of Foreign Affairs, prepared for
the convention with nearly as much vigour as the trade union. All departments of the ministry, as well as the intelligence and counterintelligence
services, were involved in the preparations. In August and September 1981,
operations “Sejmik” and “Debata” began. Their objective was to protect
the First NCD from “attempts at directing the trade union towards anti-socialism”, mitigate the negative impact of the convention on the socio-political situation in the country, restrict the influence of “KSS-KOR,
KPN, ROPCiO and other organisations as well as ‘Solidarity’ extremists
on the convention, its decisions and further activities of the union”.
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Agenci SB byli zarówno wśród gości i obsługi zjazdu,
jak i wśród delegatów. Fot. Zygmunt Pałasz / IDS
Agents of the secret police, known as the SB, were
among the guests, the congress service and the delegates. Photo: Zygmunt Pałasz / ISH
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Do zabezpieczenia zjazdu zastosowano różne elementy pracy operacyjnej. W I KZD brało udział ok. 70 tajnych współpracowników,
znajdujących się zarówno wśród delegatów, jak i osób z obsługi lub
zaproszonych gości. Służby techniczne MSW zamontowały podsłuchy
w sali obrad, w hotelach, w których mieszkali delegaci i goście, a nawet
w oliwskiej katedrze. Wydrukowano dużo fałszywych ulotek, plakatów kolportowanych na zjeździe i w całym Trójmieście. Opracowana
strategia i pozyskane informacje w trakcie trwania zjazdu miały na
celu takie pokierowanie dyskusją w trakcie obrad, aby zmarginalizować „ekstremistów”, podważyć pozycję Lecha Wałęsy jako lidera,
ale z drugiej strony doprowadzić do jego wyboru na przewodniczącego
(uznano, że lepszy Wałęsa niż radykał Gwiazda lub Rulewski), sprowadzić Solidarność do roli jedynie związku zawodowego i odsunąć od
wpływu na politykę związkową jej doradców, głównie wywodzących
się z KSS „KOR”.
Various operational measures were employed to secure the convention. Approximately 70 secret collaborators participated in the First
NCD, including delegates, service personnel and guests. The Foreign
Ministry’s technical services wiretapped the conference room, the
hotels in which the delegates and guests were lodged, and even the
Oliwa cathedral. Many fake flyers and posters were printed out and
distributed at the convention and across Tricity. The strategy and the
information acquired during the convention served to steer the discussions so that “extremists” would become marginalised, to undermine
the position of Lech Wałęsa as an effective leader while also ensuring
his election as chairman (it was believed that Wałęsa would be better
than a radical like Gwiazda or Rulewski), bring Solidarity back to being
only a trade union and deprive its advisors, particularly those from
the Committee for Social Self-Defence KOR, of any influence on the
union’s policies.
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Służba Bezpieczeństwa wyprodukowała własny plakat
zjazdowy. Solidarność naklejała na tę fałszywkę paski
papieru z napisem: „To polskie zapałki. Pożaru nie będzie”.
Fot. Janusz Fila / FORUM
The Security Service created its own convention poster.
Members of Solidarity would attach strips of paper to
these fakes which said: “Those are Polish matchsticks.
There will be no fire”. Photo: Janusz Fila / FORUM

Z zasobu Instytutu
Pamięci Narodowej
From the collection
of Institute of Nationale
Remembrance
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Mimo zaangażowania dużych sił i środków Służba Bezpieczeństwa nie
mogła pochwalić się sukcesami. Co prawda, wygrał Wałęsa, ale nie była
to zasługa służb, a delegatów opowiadających się za umiarkowanym
kursem wobec władzy. Do Komisji Krajowej wprawdzie nie wybrano
kilku do tej pory znaczących osób w związku: Bronisława Geremka,
Kazimierza Świtonia, Lecha Kaczyńskiego, ale weszli do niej radykałowie: Andrzej Gwiazda, Karol Modzelewski, Andrzej Rozpłochowski.
Uchwały zjazdowe, łącznie z uchwałą programową, zdecydowanie
wybiegały poza sferę przypisaną związkom zawodowym i – jak oceniło MSW – miały one „jednoznacznie polityczny charakter i są one
wymierzone w kierowniczą rolę PZPR w życiu narodu”.
Despite its enormous funding and efforts, the Security Service had
nothing to show for its tampering. While Wałęsa did win, it was not
thanks to its interference, but thanks to the delegates who called for a
moderate approach to the authorities. The National Commission was
left without several previously important union members, including
Bronisław Geremek, Kazimierz Świtoń and Lech Kaczyński, but was
instead seated with radicals like Andrzej Gwiazda, Karol Modzelewski
and Andrzej Rozpłochowski. The convention’s resolutions, including
the programme resolution, greatly exceeded the jurisdiction of a trade
union, and – according to the Foreign Ministry – were “unequivocally
political in nature and targeted the leading role of the Party in the
life of the people”.

Plakat I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” – jeden
z najbardziej rozpoznawalnych materiałów informacyjnych zjazdu.
Fot. Chris Niedenthal / FORUM
Poster promoting the First National Convention of NSZZ “Solidarity”
Delegates – one of the most iconic pieces of promotional material
created for the event. Photo: Chris Niedenthal / FORUM
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I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” nazywany jest też
pierwszym wolnym parlamentem w powojennej Polsce. Czas obrad
był czasem dyskusji, niekiedy bardzo gorących sporów, które kończyły
się demokratycznie podjętymi uchwałami. Mimo wielu radykalnych
wypowiedzi zwyciężała rozwaga i polityczna odpowiedzialność,
skłonność do dialogu i gotowość do głębokiej przebudowy Polski.
W uchwale programowej delegaci napisali: „Stanowimy organizację,
która łączy w sobie cechy związku zawodowego i wielkiego ruchu
społecznego. Zespolenie tych cech stanowi o sile naszej organizacji
i o naszej roli w życiu całego narodu. Dzięki powstaniu potężnej organizacji związkowej społeczeństwo polskie przestało być rozdrobnione,
zdezorganizowane i zagubione; jednocząc się pod hasłem solidarności,
odzyskało siły i nadzieję. Powstały warunki dla rzeczywistego odrodzenia narodowego. Związek nasz – najszersza reprezentacja ludzi
pracy w Polsce – chce być i będzie siłą sprawczą tego odrodzenia”.
The First National Convention of NSZZ “Solidarity” Delegates is also
referred to as post-war Poland’s first free parliament. It was a time
when discussions, some of which turned into very heated disputes,
resulted in democratically-adopted resolutions. Despite the plethora
of radical voices, reason and political responsibility, openness to dialogue and readiness to completely restructure Poland prevailed. The
program resolution read: “We are an organisation which combines
the characteristics of a trade union with those of a mass social movement. The combination of these features is what makes us strong
and determines our role in the lives of the Polish people. With the
establishment of a powerful trade union organisation, Polish society
has ceased to be atomised, disorganised and lost; united under the
banner of solidarity, it has regained its strength and hope. The conditions for a genuine national rebirth have been created. Our union
– the broadest representation of working people in Poland – wishes
to and will usher in this rebirth”.
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W skupieniu i z dużą uwagą przysłuchiwano
się obradom. Fot. Zygmunt Pałasz / IDS
The deliberations were listened to with great
attention. Photo: Zygmunt Pałasz / ISH
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Troska o różnorodne aspekty życia Polaków miała swoje odzwierciedlenie w dokumentach zjazdowych. Podjęto uchwały dotyczące
edukacji narodowej, kultury, niezależnego sądownictwa, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych. Domagano się zaprzestania represji za przekonania, za działalność wydawniczą, dostępu do
środków masowego przekazu. Wreszcie żądano faktycznej reformy
gospodarczej, opartej na samorządzie pracowniczym, likwidacji nomenklatury partyjnej i wdrożenia efektywnych mechanizmów ekonomicznych.
Zjazd podziękował Komitetowi Samoobrony Społecznej „KOR”, który
w czasie obrad ogłosił swoje rozwiązanie, skierował list do Polonii,
podkreślił konieczność współpracy z NSZZ Rolników Indywidualnych
„Solidarność” oraz z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów i środowiskami twórczymi, m.in. ze Związkiem Literatów Polskich.
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zamykał okres tworzenia struktur, władz i programu związku. Wyznaczał cele i ludzi, którzy
mieli przez dwa lata je realizować. Dwa miesiące później wprowadzono
stan wojenny…
The concern for various aspects of life in Poland was reflected in the
convention documents. Resolutions were adopted regarding matters
of national education, culture, sovereign courts, the disabled and national minorities. Demands included no more repressions for one’s
beliefs or publishing dissenting views, and access to the mass media.
But most importantly of all, the delegates demanded actual economic reforms involving worker self-governments, the abolishment of
the party’s bureaucratic control and the implementation of effective
economic mechanisms.
The attendees thanked the Committee for Social Self-Defence KOR,
which announced its dissolution during the convention, addressed
a letter to the Polish diaspora, and emphasised the importance of
cooperation between NSZZ, the Trade Union of Independent Farmers
“Solidarity”, the Independent Student Association and such creative
communities as the Polish Writers’ Union.
The First National Convention of NSZZ “Solidarity” Delegates marked the end of the development of the union’s structure, leadership
and programme. It set new goals, and appointed those responsible
for pursuing them for the next two years. Two months later, martial
law was declared …
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